
KJO MARRËVESHJE E LICENCËS PËR PËRDORUESIN ("EULA") është mes BlackBerry Limited 

("BlackBerry") dhe jush (ose në emrin tuaj, ose në emër të një kompanie apo subjekti tjetër si përfaqësuesi 

i autorizuar). 

EULA zbatohet mbi të drejtat tuaja për të përdorur softuer të sistemit operativ Android që është pronë e 

BlackBerry dhe/ose filialeve të BlackBerry, ose kur BlackBerry apo një filial i BlackBerry në mënyrë të 

veçantë e identifikon veten si liçensëdhënësi i këtij softueri dhe çdo përditësimi, dhe/ose shtesave të tij, kur 

një softuer i tillë është ofruar me pajisjen në kohën e shitjes ose përndryshe është në dispozicion për 

shkarkim (për shembull nga Google Play Store) dhe instalim në një pajisje si një aplikim ("Softueri"), dhe 

për çdo shërbim përkatës, përveçse kur kushte të tjera e shoqërojnë këtë softuer ose shërbimet. 

Për qartësi, Marrëveshja e Licencës nga BlackBerry Solution dhe/ose kushtet e tjera dhe jo kjo EULA, 

zbatohen në ofrimet e softuerit të ndërmarrjes dhe/ose shërbimit të ndërmarrjes nga BlackBerry dhe filialet 

e BlackBerry, duke përfshirë (pa kufizim): BlackBerry Enterprise Service, Watchdox, Secusmart, ATHOC, 

Good, Movirtu, çdo softuer tjetër ndërmarrjeje dhe shërbime ndërmarrjeje për pajisje që përdorin një sistem 

operativ Android dhe çdo softuer ndërmarrjeje dhe shërbime ndërmarrjeje të identifikuara në 

www.blackberry.com/enterprise herë pas here. 

DUKE SHKARKUAR, INSTALUAR DHE/OSE PËRDORUR SOFTUERIN DHE/OSE 

SHËRBIMET, JU PRANONI KUSHTET E KËSAJ EULA. JU KENI TË DREJTAT TË 

PËRDORNI SOFTUERIN DHE/OSE SHËRBIMET NËSE ZBATONI KËTO KUSHTE TË EULA. 

1. MOSHA MADHORE. Ju duhet të jeni së paku trembëdhjetë (13) vjeç dhe ose mbi moshën 

madhore, një i mitur i emancipuar, ose të keni pëlqimin e prindërve ose kujdestarit dhe të jeni 

plotësisht në gjendje dhe kompetent për të hyrë në këtë EULA. 

2. FUSHËVEPRIMI I LICENCËS. Në pajtim me termat dhe kushtet e kësaj EULA dhe çdo kushti 

tjetër që shoqëron këtë Softuer, ose shërbimet, BlackBerry ju jep ju një liçencë personale, të 

revokueshme, jo ekskluzive, të patransferueshme për të shkarkuar, instaluar dhe përdorur Softuerin 

dhe për të përdorur gjithë shërbimet përkatëse, për përdorimin tuaj të brendshëm ose personal. 

Softueri është i licencuar dhe nuk shitet nën këtë EULA. 

3. SOFTUERI I PALËS SË TRETË. Në mënyrë që të merrni, të keni qasje ose të përdorni Softuerin 

ose shërbimet (ose pjesë të tyre) mund t’ju duhet të merrni, keni qasje dhe/ose përdorni softuer ose 

shërbime të një pale të tretë. Ju duhet të siguroheni se keni lejen për të marrë, pasur qasje dhe 

përdorur këtë softuer të palës së tretë dhe që ju të zbatoni të gjitha rregullat e përdorimit që 

rregullojnë çdo dyqan dixhital nga i cili ju merrni këtë softuer ose shërbime të palës së tretë. Softueri 

mund të përfshijë edhe programet e palës së tretë që BlackBerry, jo pala e tretë, ju licencon ju nën 

këtë EULA. Njoftimet, nëse ka, për softuerin apo programet e palës së tretë janë përfshirë vetëm 

për t’ju informuar ju. 

4. PAGESAT DHE ABONIMET. Mund të ketë pagesa për softuerin dhe/ose shërbimet (ose pjesë 

të tyre) dhe licenca juaj për të shkarkuar, instaluar dhe përdorur Softuerin dhe shërbimet 

kushtëzohet me pagesën e pagesave të aplikueshme të licencës. Nëse po e merrni softuerin dhe 

shërbimet (ose pjesë të tyre) mbi baza abonimi ose si pjesë e  një prove falas, atëherë licenca e 

përcaktuar më sipër zbatohet vetëm për periudhën kohore për të cilën ju keni paguar pagesat e 

kërkuara për abonimin ose për periudhën e provës. 

5. REKLAMIMI. Softueri mund të përfshijë reklama të një pale të tretë përveçse kur ju jeni abonuar 

në softuer ose shërbimet që përjashtojnë në mënyrë specifike reklamat e palës së tretë. 

6. KUFIZIMET MBI PËRDORIMIN. Përveç siç lejohet me pjesën 2 (Fushëveprimi i Licencës), ju 

nuk mund të: (i) shkarkoni, instaloni ose përdorni Softuerin apo përdorni shërbimet; (ii) kopjoni, 

ndryshoni, transmetoni, përshtatni, ndryshoni ose krijoni punë të rrjedhura bazuar mbi Softuerin 

ose shërbimit në tërësi ose pjesërisht; (iii) jepni me qira afatshkurtër apo afatgjatë, nënlicenconi, 

shisni ose përndryshe transferoni Softuerin ose shërbimet një palë të tretë; (iv) anashkaloni çdo 



kufizim teknik, duke përfshirë çdo masë kundër piraterisë, në asnjë softuer apo shërbim; ose (v) të 

bëni inxhinjerimin e kundërt, zbërtheni, çmontoni, korrigjoni, fiksoni, falsifikoni apo grabisni 

ndonjë softuer ose shërbime, përveçse vetëm në atë masë që, pavarësisht kufizimit në fuqi, nuk 

është e lejuar që BlackBerry të ndalojë këto aktivitete tilla në pajtim me gjithë ligjet në fuqi. 

7. PËRDITËSIMET. BlackBerry mund të ndryshojë ose anulojë disponueshmërinë e çdo softueri 

apo shërbimesh në çdo kohë, me ose pa paralajmërim. Ju nuk mund ta përdorni Softuerin apo 

shërbimet në asnjë mënyrë që mund t’i dëmtojë ato ose të dëmtojë përdorimin e tyre nga dikush 

tjetër. Ju nuk mund ta përdorni Softuerin ose shërbimet që të përpiqeni të fitoni qasje të paautorizuar 

në asnjë shërbim, të dhëna, llogari ose rrjet me asnjë mjet. 

8. MBËSHTETJA. Mbështetje falas nëpërmjet internetit do të ofrohet nga BlackBerry për klientët 

që janë abonuar për softuerin dhe shërbimet gjatë kohëzgjatjes së abonimit. 

9. PËRFUNDIMI. Ju jeni të lirë të ndaloni përdorimin e softuerit dhe shërbimeve dhe ta anuloni 

abonimin tuaj në çdo kohë. Nuk jeni të detyruar që ta njoftoni BlackBerry. Licenca juaj sipas kësaj 

EULA do të përfundojë automatikisht pas: (a) në fund të çdo periudhe kohe prove që nuk është 

përtërirë ose zëvendësuar me një ofertë alternative nga ne, (b) kur ju ndërprisni pagesën çdo pagesë 

të zbatueshme ose  shkelni këtë EULA, (c) BlackBerry e ndërpret ofrimin e softuerit ose shërbimit 

në përgjithësi, ose (d) kur ju është dhënë njoftim për këtë përfundim nga ne. Pas përfundimit të 

gjitha të drejtat që ju janë dhënë sipas kësaj licence do të ndërpriten dhe ju duhet ta fshini ose hiqni 

softuerin nga të gjitha produktet në zotërimin dhe nën kontrollin tuaj dhe ta ndërpritni menjëherë 

përdorimin e softuerit dhe çdo shërbimi. 

10. MARRËVESHJA E PLOTË. Kjo EULA, dhe kushtet për shtesat, përditësimet dhe shërbimet që 

ju përdorni, përbëjnë të gjithë marrëveshjen për softuerin dhe shërbimet. 

11. LIGJI NË FUQI. Kjo EULA qeveriset nga dhe interpretohet sipas ligjeve të Provincës së Ontarios 

në Kanada, duke përjashtuar çdo organ të ligjit që rregullon konfliktet e ligjit. Gjykatat e Torontos, 

Ontarios në Kanada kanë juridiksion jo-ekskluziv. Nëse ligjet e Provincës së Ontarios në Kanada 

nuk njihen nga gjykatat e vendit tuaj, atëherë kjo EULA do të qeveriset dhe interpretohet nga ligjet 

tuaja lokale. 

12. PASOJA LIGJORE. Kjo EULA përshkruan të drejta të caktuara ligjore. Ju mund të keni të drejta 

të tjera sipas ligjeve të vendit tuaj. Ju gjithashtu mund të keni të drejta në lidhje me palën nga e cila 

e keni marrë këtë softuer të palës së tretë. Kjo EULA nuk ndryshon të drejtat tuaja sipas ligjeve të 

vendit tuaj në qoftë se ligjet e vendit tuaj nuk e lejojnë atë që ta bëjë. 

13.  KUFIZIM I GARANCISË. SOFTUERI DHE SHËRBIMET JANË TË LICENCUARA 

"SIÇ JANË" DHE PËR QASJE DHE PËRDORIM VETËM NË PËRPUTHJE ME 

DOKUMENTACIONIN E OFRUAR NGA BLACKBERRY. JU MBARTNI RREZIKUN E 

PËRDORIMIT. BLACKBERRY NUK JEP DORËZANI  GARANCI OSE KUSHTE TË 

SHPREHURA. JU MUND TË KENI TË DREJTA SHTESË TË KONSUMATORIT OSE 

GARANCI LIGJORE SIPAS LIGJEVE TUAJA LOKALE TË CILAT KJO EULA NUK 

MUND T’I NDRYSHOJË. NË MASËN E LEJUAR SIPAS LIGJEVE TUAJ LOKALE, 

BLACKBERRY PËRJASHTON GARANCITË E NËNKUPTUARA TË SHITJES, 

STANDARDIN PËR NJË QËLLIM TË CAKTUAR DHE MOSSHKELJEN. 

14. AUSTRALIA. JU KENI GARANCI LIGJORE SIPAS LIGJIT AUSTRALIAN PËR 

KONSUMATORIN DHE ASGJË NË KËTO KUSHTE NUK KA SI QËLLIM CËNIMIN E 

KËTYRE TË DREJTAVE. JU MUND TË KONTAKTONI NJË PËRFAQËSUES TË 

BLACKBERRY NË NUMRIN 1 800 039 536. 

15.  KUFIZIMET DHE PËRJASHTIMET. JU MUND TË RIKUPERONI NGA 

BLACKBERRY VETËM DËMET E DREJTPËRDREJTA DERI NË SHUMËN QË I KENI 

PAGUAR BLACKBERRY PËR SOFTUERIN OSE SHËRBIMET PËR TRE MUAJT 

PARA NGJARJES QË I KA DHËNË SHKAS ANKESËS TUAJ. JU NUK MUND TË 



RIKUPERONI ASNJË DËM TJETËR, PËRFSHI DËMIN RRJEDHIMOR, FITIMET E 

HUMBURA, TË VEÇANTA, TË TËRTHORTA OSE TË RASTËSISHME. 

16. ZBATIMI I KUFIZIMEVE. Ky kufizim zbatohet mbi: (A) çdo gjë në lidhje me softuerin dhe 

shërbimet; dhe (B) edhe nëse BlackBerry e ka ditur apo duhej ta kishte ditur mundësinë e dëmeve. 

Kufizimi ose përjashtimi i mësipërm nuk zbatohet: (I) për ju deri në masën që vendi juaj nuk e lejon 

BlackBerry të përjashtojë ose kufizojë përgjegjësinë e saj, në rast të tillë përgjegjësia e BlackBerry 

do të jetë e kufizuar dhe e përjashtuar në masën e lejuar nga ligjet e vendit tuaj; dhe (II) në lidhje 

me çdo përmbajtje të palës së tretë (duke përfshirë kodin), faqet e internetit të palës së tretë, 

softuerin e palës së tretë, të dhënat, në të cilën përgjegjësia e BlackBerry do të përjashtohet 

plotësisht. 

17. POLITIKA E PRIVATËSISË DHE DHËNIA E PËLQIMIT PËR PËRPUNIMIN E 

INFORMACIONIT PERSONAL. BlackBerry është e angazhuar për ruajtjen e privatësisë dhe 

sigurisë së informacionit tuaj personal. Përdorimi nga ju i softuerit dhe shërbimeve të BlackBerry 

mund të rezultojë në përpunimin e informacionit tuaj personal. Përpunimi i informacionit tuaj 

personal përfshin grumbullimin, përdorimin, përpunimin, transferimin, magazinimin ose zbulimin 

e informacionit tuaj personal. Informacioni personal që përpunohet nga BlackBerry, filialet e 

BlackBerry dhe ofruesit e saj të shërbimeve do të trajtohen në përputhje me Politikën e Privatësisë 

së BlackBerry (e cila është e përfshirë këtu duke iu referuar në këtë EULA dhe mund të shihet në 

www.blackberry.com/legal). 


